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OM TEKST I SMS TIL CHAUFFØRER VED FRIGIVELSE AF DAG 

Opsætning af tekster til SMS til chauffører ved frigivelse af dag. 

Der kan angives egne faste tekster for henholdsvis besked til chauffør med eller uden ture. 

OPSÆTNING AF TEKSTER 

WebTour er som standard opsat til kun at give mulighed for at udsende SMS beskeder ved frigivelse af dag til 

chauffører, der har fået ture tildelt på den pågældende dag. 

For at kunne udsende SMS beskeder ved frigivelse af dag til chauffører, der ikke har fået ture tildelt den pågældende 

dag, skal option 11135 være sat til Ja (Vælg Administration -> Opsætning -> Systemindstillinger). 

TEKSTER TIL CHAUFFØRER MED TURE 

Som standard udsendes følgende tekst i SMS til chauffører med ture: 

 

Tekst angivet med rødt i ovenstående kan ændres til nye faste tekster: 

• Hvis man ønsker, at der i stedet for Dagen skal indsættes den pågældende ugedag, skal option 11134 være 

sat til Ja (Vælg Administration -> Opsætning -> Systemindstillinger): 

 

• Hvis man ønsker at indsætte en anden fast tekst i stedet for Information om ture kan hentes i webTour 

angives den ønskede tekst under option 100074 (Vælg Administration -> Opsætning -> Firma informationer): 

 

• Hvis man ønsker at indsætte information om, hvem der har frigivet dagen, skal option 11316 være sat til Ja 

(Vælg Administration -> Opsætning -> Systemindstillinger): 

 

 

Dagen er nu frigivet. Information om ture 

kan hentes i webTour. 

 

Tirsdag er nu frigivet. Information om 

ture kan hentes i webTour. 

 

Tirsdag er nu frigivet. Se mere 

information i webTour om dine tildelte 

ture. 

 

Tirsdag er nu frigivet. Se mere 

information i webTour om dine tildelte 

ture. Frigivet af Navn på frigiver. 
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Bemærk:  

Det er altid muligt at ændre teksten i selve funktionen til frigivelse af dagen ved at overskrive eller tilføje i teksten, der 

vises under chaufførerne:   

  

TEKSTER TIL CHAUFFØRER UDEN TURE 

Hvis man ønsker at kunne sende SMS beskeder ved frigivelse af dag til chauffører, der ikke har fået tildelt nogen ture 

den pågældende dag, skal option 11135 være sat til Ja (Vælg Administration -> Opsætning -> Systemindstillinger). 

Som standard udsendes følgende tekst i SMS til chauffører uden ture: 

 

Tekst angivet med rødt i ovenstående kan ændres til nye faste tekster: 

• Hvis man ønsker, at der i stedet for Dagen skal indsættes den pågældende ugedag, skal option 11134 være 

sat til Ja (Vælg Administration -> Opsætning -> Systemindstillinger): 

 

• Hvis man ønsker at indsætte en anden fast tekst i stedet for Der er ikke disponeret arbejde til dig, hvorfor du 

kan holde fri angives den ønskede tekst under option 100075 (Vælg Administration -> Opsætning -> Firma 

informationer): 

 

• Hvis man ønsker at indsætte information om, hvem der har frigivet dagen, skal option 11316 være sat til Ja 

(Vælg Administration -> Opsætning -> Systemindstillinger): 

 

Dagen er nu frigivet. Der er ikke 

disponeret arbejde til dig, hvorfor du kan 

holde fri. 

 

Tirsdag er nu frigivet. Der er ikke 

disponeret arbejde til dig, hvorfor du kan 

holde fri. 

 

Tirsdag er nu frigivet. Du er ikke blevet 

tildelt nogen ture for denne dag. 

 

Tirsdag er nu frigivet. Du er ikke blevet 

tildelt nogen ture for denne dag. Frigivet 

af Navn på frigiver. 
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Bemærk:  

Det er altid muligt at ændre teksten i selve funktionen til frigivelse af dagen ved at overskrive eller tilføje i teksten, der 

vises under chaufførerne:   

 

INFORMATION 

BRUG FOR HJÆLP? 

Hvis I har spørgsmål ift. opsætning i webTour, så kontakt venligst support@webTour.dk. 

Ved ønske om telefonisk kontakt, så ring venligst på tlf. nr.: 70 200 698. 

mailto:support@webTour.dk

